
םידובעש ינותנ  ללוכ  הרבח ,  יטרפ  לע  עדימ 

דיגאת דיגאתהגוסרפסמ  לש  יטפשמ  תלבגומסוטטס  םושירהגוס   ךיראת 

תיטרפ512433913 תלבגומהליעפהרבח   15/01/1997אל 

דיגאתה םש 

ןיד - יכרוע תרבח  עלס , ןד 

DAN SELA, LAW FIRM

דיגאתה לצאתבותכ 

   .  5250377 : דוקימ לארשי  ןג  תמר  "ב 1  פרת .דוע  עלס  ןד 

םויב דיגאתהמ  לבקתה  ןורחאה  יתנשה  "ח  םוילודה ןכדועמ  הרבחהמ  לבקתהש  ןורחאה  יתנשה  "ח  ודה

21/07/201623/02/2016

דיגאתה תיתלשממתורטמ  הרבח 

תועקשה םיסכנ  רזע , תולועפ  "ד  וע לש  םדגאה  ןונקתב  - וטרופש  קוסיע  יגוסב  תיתלשממקוסעל  אל  הרבח 

דיגאתה לש  םירוטקריד 

יוהיז  יונימםשסמ ' דיקפתךיראת 

.1
ןד7513138  29/04/1997עלס 

ןג  .     תמר  "ב 1  פרת  : תבותכ

םושרה ןוהה  "כ  הס

עבטמ  גוס 

שדח19,800 לקש 

תוינמה    ןוה  תקולח 

תוינמ הינמתומכ  "מךרעגוס  בל האצוהש  תומכ 

שדחתוליגר19,800 לקש   110,000

תוינמ ילעב 

יוהיז  תבותכםשרפסמ 

.1

ןד7513138 ןגעלס  תמר  "ב 1  פרת     .  

קיזחמ ב:                                       
גוסמ10,000  שדח1תונבתוליגרתוינמ  הליגרלקש  הקזחהב 

.תיתנש הרגא  לש  םולשתל  תובוח  הרבחל  ןיא 

םידובעש יטרפ  לע  עדימ 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

1 19/12/2007 09/01/2008   31/03/2014 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

2

שדח09/01/2008 18/12/2007  לקש  בוח  470,000.00   תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 
        : סכנה .םהברואת  תויוכזהו  ביבא  לת  ישאר  ףינסב   389-010964 סמ ' "ע  ינ שחב ' ודקפוי  ואו  םידקפומה  םיפסכה  לכ  לע  עובקו  ףטוש  דובעש 
        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 



' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

3 20/12/2007 09/01/2008   31/03/2014 

' סמ הריציהדובעש  םושירהךיראת  חטבומהךיראת  דעםוכסה  ךיראתבףקותב  ךמסמהקלוס  רואת 

4

שדח11/11/2010 14/10/2010  לקש  בוח  670,000.00   תרגא 

    : ןמאנ הוולמה  :    םש  דיגאת / יוהיז סמ '
מעב     לארשיל  טנוקסיד  קנב       520007030

    : םידבעושמה םיסכנה 

        : סכנה לכורואת  קנבה  לש  ףינסב 014   389-012207 סמ ' ןודקפ  -ן /  חב ודקפויש  וא  םידקפומה ו  םיפסכה  לכ  לע  ןושאר  עובקו  ףטוש  דובעש 
.ח " גאל א ' סותב ' טרופמכ  , םהילא תורושקה  או  תועובונה  תויוכזה 

        : םידחוימ דובעישהםיאנת  לעב  תמכסה  אלל  ריבעהל  וא  דבעשל  ןיא 

םידובעשה ינותנ  םוכיס 
: וקלוסש םידובעשה  2רפסמ 

: הלבגה אלל  םידובעשה  0רפסמ 
: םילבגומה םידובעשה  םוכס 

שדח1,140,000 לקש 

ןונקתב םייוניש  ןיא 

סוטטס ייוניש  ןיא 

םייתנש תוחוד  ושגוה 

חודההנש הלבקךיראת  ךיראת 

200530/05/200530/05/2005

200809/11/200809/11/2008

200901/06/200901/06/2009

201102/05/201112/05/2011

201129/06/201107/07/2011

201227/06/201202/07/2012

201330/09/201311/03/2014

201531/05/201504/08/2015

201623/02/201621/07/2016

םויב תורבחה  םשר  בשחמב  רוגאה  עדימה  ךותמ  הנכוה  וז  17:13:54העשב17/12/2016תיצמת 
טנרטניא שמתשמ  ידי  לע  קפוה 

תושר לש  בשחוממה  םינותנה  רגאממ  עדימ  תיצמת  הווהמ  תופתושה  וא  הרבחה  חסנ 
עדימה .תושרב  לבקתהש  עדימ  יפ  - לע רוביצל , תורישכ  ןתינה  םידיגאתה ,

םינותנה לע  ךמתסהל  ןיא  .ןכדועמ  יתלב  וא  קיודמ  יתלב  רסח , תויהל  לולע  חסנב 
.ןיד יפ  - לע םידיגאתה  תושר  תלהנמש  םימשרמהמ  דחא  הווהמ  וניאשמ  חסנב ,

 
שי קוחב , שרדנכ  תויופתושה  םשרל  וא  תורבחה  םשרל  ושגוהש  םיחווידהו  עדימה  רוריבל 

(. www.taagidim.justice.gov.il ןויעה : יכרדל   ) דיגאתה קיתב  ןייעל 
, הרבחב םירוטקרידו  תוינמ  ילעבל  סחיב  הרבחה  קיתב  יוצמה  עדימה  יכ  שגדוי 

ןויעל ףילחת  הווהמ  וניאו  דבלב  יביטרלקד  יפוא  לעב  וניה  םיפסונ , עדימ  יטרפ  םג  ומכ 
רוביצה ןויעל  םיחותפה  הרבחה , תלהנמש  םירוטקרידה  םשרמבו  תוינמה  ילעב  םשרמב 

.םושרה הדרשמב 
 

הפיכאה תושר  תמגודכ  הנידמה , תויושרמ  לבקתהש  עדימ  תיצמת  םג  לולכל  יושע  חסנה 
.רוביצל תורישכ  אוה  ףא  ןתינה  טפשמה , יתב  תכרעמו  ימשרה  סנוכה  הייבגהו ,

לצא עדימב  ןייעלו  תונפל  שיו  וילע  ךמתסהל  ןיא  ןכדועמ , אל  וא  יקלח  תויהל  יושע  עדימה 
.תכמסומה הנידמה  תושר 


